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Henstilling fra Romsdal Regionråd: 

Forslag om opprettholdelse av kontorene til NAV Arbeid og ytelse 
Molde i både Molde og Kristiansund 

Romsdal Regionråd (ROR) 

ROR er regionrådet for 5 kommuner - Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Denne 

henstillingen er utarbeidet på vegne av disse kommunene. 

 

Innledning 

Vi viser til tidligere vedtak om å samlokalisere de to kontorstedene for NAV Arbeid og ytelse Molde, 

blant annet med mål om å redusere de totale kostnadene til leie av lokaler.  

Møre og Romsdal har meget lav andel statlige arbeidsplasser i forhold til antall innbyggere, og 

mangler hele 4.000 statlige arbeidsplasser for å komme på landssnittet. På denne bakgrunn er det 

etablert et samarbeid mellom Fylkeskommunen, Statsforvalteren og de tre regionrådene i fylket. 

Målet er å øke antall statlige arbeidsplasser, samtidig som man iht. samarbeidsavtalen har blitt enig 

om at en ikke skal arbeide for å flytte statlige arbeidsplasser internt i fylket. 

Covid19-pandemien har vist at desentraliserte kontorarbeidsplasser, inkludert bruk av 

hjemmekontor, kan fungere godt. Av denne årsak arbeider vi i dag med å se på muligheten for at 

statsansatte som i dag sitter lokalisert i Oslo og andre store byer, kan ta med seg sine jobber og sitte 

desentralisert i Møre og Romsdal. 

Andelen av statlige arbeidsplasser Romsdal ligger om lag 10 % under landssnittet, men er likevel 

høyere enn på Nordmøre. I tillegg er Molderegionen under kraftig press mht. statlige arbeidsplasser. 

Statens Vegvesen la ned sitt regionvegkontor i Molde i 2020. Posten, trafikkstasjonen, politiet, 

tingretten, jordskifteretten, Kriminalomsorgen, Hustad fengsel er eksempel på andre statlige 

arbeidsplasser i Romsdal som enten har opplevd å miste arbeidsplasser og/eller funksjoner den 

senere tid. 
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Erfaringsmessig fører interne kamper i fylket om statlige- og andre offentlige arbeidsplasser til 

uønsket intern strid og fogderikamp. 

Henstilling 

Med bakgrunn av overstående henstiller ROR primært om at dagens kontorstruktur for NAV arbeid 

og ytelse Molde opprettholdes med kontorer i både Molde og Kristiansund. I tillegg vil vi, siden 

Møre og Romsdal har svært få statlige arbeidsplasser, oppfordre NAV om å legge flere funksjoner 

og arbeidsplasser til fylket.  

Opprettholdelsen av dagens kontorstruktur vil redusere pendling, noe som vil være en stor gevinst 

for de ansatte. En slik løsning gir også redusert miljøutslipp i forhold til samlokalisering. For NAV vil 

det, slik vi vurderer det, også være den beste løsningen for å ta vare på den kompetansen som er 

bygd opp i både Molde og Kristiansund. 

Dersom NAV Arbeid og ytelse likevel skulle velge å gjennomføre sammenslåingen, vil vi sekundært 

argumentere for at det framtidige felleskontoret for NAV Arbeid og ytelse legges til Molde.  

Bakgrunnen for dette er at det i dag er langt flere NAV-ansatte som er lokalisert i Molde enn 

Kristiansund. Samlokalisering i Molde vil derfor gi minst pendling. Samtidig vurderer vi at det for NAV 

er viktigst å opprettholde kompetansen i Molde der det i dag er to avdelinger, framfor i Kristiansund 

som kun har en avdeling. Dette fordi en på sikt må påregne at en del av de ansatte som må begynne 

å pendle, etter hvert vil søke nye utfordringer utenfor NAV.  

Vi ser fram til en rask og positiv behandling av vår henstilling om å opprettholde dagens 

kontorstruktur. 

Vennlig hilsen  

Romsdal Regionråd 

Torgeir Dahl Geir Inge Lien Yvonne Wold 
Ordfører Molde kommune  

Styreleder ROR 
Ordfører Vestnes kommune  

Nestleder styre ROR 
Ordfører Rauma kommune 

Styremedlem ROR 
(sign.) (sign.) (sign.) 

   
Tove Henøen   Odd Jørgen Nilssen 

Ordfører Hustadvika kommune  
 

Ordfører Aukra kommune 
(sign.) 

 
(sign.) 

   
Ingrid Husøy Rimstad Per Sverre Ersvik  Alf Reistad 

Kommunedirektør Aukra 
kommune 

Styremedlem ROR 

Kommunedirektør Hustadvika 
kommune 

Styremedlem ROR 

Daglig leder ROR 

(sign.) (sign.) (sign.) 
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